
projekt Nr 3 

 
  

 

UCHWAŁA NR ………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2022 – 2035, z późn.zm. 
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z  2021 r.                

poz. 305, z późn.zm.) oraz uchwały   Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 

grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 

2022-2035,   uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia                     

2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-2035, 

z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adwokat Marek Bajson 

 

 

 

 

 



Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego  z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2022 – 2035, z późn.zm. 

 

Załącznik nr 1  
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego    

na rok 2022, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa.  

 

Zwiększono przychody w 2022 r. o łączną kwotę 1.460.787,00 zł , w tym:  

• Zmniejszono o kwotę 194.776 zł przychody z tytułu  środków otrzymanych w 2021 r. z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększono o kwotę 500 zł środki 

niewykorzystane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań 

inwestycyjnych; 

• Zwiększono o kwotę 1.655.063 zł  przychody  z tytułu wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,  z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu. 

 

W kolumnie   Wykonanie 2021  wprowadzono dane zgodne z wykonaniem budżetu za 

2021 r. na podstawie  sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za grudzień 2021 r.  

  

 Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując 

jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 Załącznik nr 2   
W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaktualizowano łączne nakłady 

finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany: 

 

1. zmniejszono  plan wydatków na 2022 r. o kwotę 194.776 zł oraz zaktualizowano limit 

zobowiązań na realizację zadania pn. ,, Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 

o.o. w Otwocku na przebudowę  i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację 
przychodni specjalistycznej”;  łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie; 

2. wprowadzono plan wydatków na 2022 r. oraz limit zobowiązań w kwocie  598.447 zł, 

oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 611.847 zł na realizację zadania pn.  ,, Projekt i 

budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 

2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku 

Świerku”. 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


